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Masterclass 'Alcoholmisbruik bij jongeren'  
 

Meet the Experts is dé masterclass voor kinderverpleegkundigen, 
georganiseerd door de Fractie Wetenschap van V&VN 
Kinderverpleegkunde. Tijdens deze masterclass komen vragen aan 
bod als: Wat bezielt zo’n kind, is er medisch bewijs voor hersenschade, 
maakt de nieuwe leeftijdswet verschil, sociale effecten, 
verslavingsrisico’s, begeleiding tijdens opname… 
Vrijdag 6 april 2018 van17.30 uur tot 19.30 uur, Wilhelmina 

kinderziekenhuis in Utrecht. Aanmelden via kinderverpleegk.masterclass@gmail.com, o.v.v. je 
lidmaatschapsnummer (V&VN of V&VN Kinderverpleegkunde vermelden) én BIG reg. Nummer. 
Sluitingsdatum inschrijving: 31 maart 2018. 
 

  
PNAE-congres Griekenland  
 

Het vierde Europese congres voor kinderverpleegkundigen vindt op 1 
en 2 juni 2018 plaats in Athene. De organisatie is in handen van 
Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE). Voor meer 
informatie: klik hier.  

 

  
Boekrecensie 'Babyyoga'  
 

Babyyoga. Het klinkt zo zoet, maar toch heeft elke mens aanrakingen 
nodig. We weten dat daar heel vaak geen tijd meer voor is. Maar we 
weten ook dat het de kersen op onze taart zijn. Op een taart die ‘werk’ 
heet. Even de tijd nemen om met een kind een ‘lijfspelletje’ te doen. 
Even de tijd nemen om te laten zien, dat aanrakingen kunnen leiden tot 
mooie momenten in zware tijden. Jij als verpleegkundige met het klein 
versje voor een van de kinderen. Of jij als coach, om die 
oververmoeide ouder bij de hand te nemen. Voor te doen hoe jij een 
beentje masseert en het andere beentje overlaat aan die ouder. Lees 
hier meer. 

 

  
  

Column 'Schakelen'  
 

Waarom ik nog altijd met veel plezier naar mijn werk vertrek? Geen 
dag is hetzelfde. Verschillende leeftijden, verschillende ziektebeelden 
en dus verschillende kinderen. Waar je op de ene kamer een kleuter 
met een stickerkaart probeert te verleiden tot een betere intake, 
probeer je de buurman van 15 jaar beter om te laten gaan met zijn 
diabetes. In ons werk doe je in feite niets anders dan schakelen.  
Schakelen binnen de verschillende denkwijzen van verschillende 
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leeftijden (een paracetamol is bij een achttienjarige meestal eenvoudiger te geven dan aan een 
kleuter…) Maar boven alles schakel je continu in verschillende gradaties van ernst. Want voor ieder 
kind is zijn of haar opname een ‘ big deal’, zij hebben gelukkig geen vergelijkingsmateriaal. Maar wij 
soms wel. Lees hier meer. 
 

Liefde in een wetenschappelijk licht  
 

Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is de hechting tussen 
ouder en kind cruciaal. Echter, als kinderen te vroeg geboren worden, 
komt deze hechting direct onder druk te staan. Buidelen, het liefst zo 
veel mogelijk, dat is waar de situatie dan om vraagt. Dat blijkt uit 
onderzoek van arts-onderzoeker Deedee Kommers (links op de foto) 
naar de vraag wat hechting nou eigenlijk is en wat er gebeurt in het 
lichaam van de te vroeg geboren baby tijdens buidelen. Kommers’ 

onderzoek had als doel de hechting op de NICU (intensive care voor te vroeg geborenen) te 
verbeteren. Dat is met een nagenoeg verdubbelde buideltijd gedurende het promotietraject van Deedee 
Kommers gelukt. Het onderzoek werd uitgevoerd vanuit Máxima Medisch Centrum in samenwerking 
met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Lees hier meer. 
 

3 vragen  
 

Stichting Kind en Ziekenhuis heeft het initiatief genomen om de 
campagne 3 Goede vragen van Patiëntenfederatie Nederland uit te 
breiden met vragen die aansluiten bij wat kinderen belangrijk vinden 
om te weten. Er zijn nu '3 goede vragen' voor kinderen, in navolging 

van de 3 goede vragen waarmee volwassen patiënten zich kunnen voorbereiden op gesprekken met 
zorgprofessionals. De vragen zijn concreet en gericht op het heden: Dit voel ik, wat is het? Wat kunnen 
we er allemaal aan doen? en Wat betekent dat voor mij nu en later? Patiëntenfederatie Nederland 
brengt deze onder de aandacht bij ziekenhuizen en zorgprofessionals. 
 

Nascholingsdag epilepsie  
 

Op 1 juni 2018 vindt in De Klepperman in Hoevelaken voor de negende 
maal een nascholingsdag plaats voor (kinder)verpleegkundigen, 
verzorgenden en andere epilepsiezorgverleners. Deze scholing vindt 
plaats onder auspiciën van de Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland 
(SepiON) i.s.m. het Netwerk Epilepsiezorg (NEZ), een netwerk binnen 

de V&VN Neuro & Revalidatie. V&VN Kinderverpleegkunde en V&VN Verstandelijke 
Gehandicaptenzorg ondersteunen deze scholing. De scholing wordt mede mogelijk gemaakt met steun 
van het Epilepsie Fonds en er is geen commerciële sponsoring of bemoeienis. Accreditatie is 
aangevraagd bij V&VN. V&VN Kinderverpleegkundigen betalen € 75,00 i.p.v. de reguliere € 125,00. 
 

Ook kinderartsen doen aangifte tegen tabaksindustrie  
 
De lijst met organisaties die aangifte doen tegen de tabaksindustrie 
blijft groeien. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
sluit zich aan bij de zaak die advocaat Ficq anderhalf jaar geleden 
begon tegen de vier grootste tabaksfabrikanten. De kinderartsen 
verwijten de tabaksindustrie dat die doelbewust een product verkoopt 
waarvan volgens de vereniging bekend is dat het twee derde van de 
gebruikers doodt. De reeks aangiften begon in 2016 met een aantal 
kankerpatiënten en maatschappelijke organisaties. 
 

 

NVK Jubileumsymposium Obesitas  
 
Op 15 maart vindt in Madurodam in Den Haag het middagsymposium 
‘Obesitas, een groot probleem klein maken en klein houden’! plaats. 
Obesitas is een toenemend probleem in de samenleving dat op diverse 
manieren veel aandacht krijgt. In dit programma nemen we u in 
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vogelvlucht mee langs belangrijke elementen in deze strijd vanuit verschillenden perspectieven. 
Misschien denkt u nu wel, ‘Oh nee, niet weer’, maar bestrijding van obesitas is een opdracht voor ons 
allemaal, zeker als het om kinderen gaat. Lees hier meer. 
 

Congressen ***** Symposia *****  
 

22 maart 2018 – Multiprobleemgezinnen – Zwolle. Meer info 
28 maart – lezing Paulien Kuiper ; ‘Eerste hulp bij hechting’. 
Amersfoort. Meer info. 
28 maart - Overgewicht, eetbuien, emotie-eten en obesitas bij kinderen 
– Utrecht. Meer info. 
29 maart Brussensymposium - Op weg naar volledig gezinsgerichte 
zorg. Utrecht. Meer info. 
10 april - Wondzorg in de pediatrie voor kinderverpleegkundigen en 
medewerkers in de thuiszorg - Nijmegen. Meer info.  

18 april -Vaders in de 21e eeuw op 18 april. Utrecht. Meer info. 
 

  

 

Adverteren ***** Adverteren ***** Adverteren  
 
Advertereren in deze nieuwsbrief of in het magazine V&VN Kinderverpleegkunde, stuur dan 
een mail naar kinderverpleegkunde@mmmediasales.nl.  
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